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Nos últimos anos, com a integração dos países devido à globalização, houve um 

aumento da circulação de pessoas e mercadorias, estreitando as distâncias e 

compartilhando agentes de doenças, para além das fronteiras de seus países de origem e 

residência. 

Evidenciou-se, portanto, mudanças importantes no padrão de morbimortalidade na 

população, pela alteração do comportamento epidemiológico de doenças endêmicas já 

conhecidas, pelo aparecimento de doenças emergentes e reemergentes, pelo aumento na 

ocorrência de agravos inusitados, situações de emergências epidemiológicas de natureza 

infecciosa, catástrofes, surtos e epidemias causados por agentes tóxicos, infecciosos ou 

desconhecidos. 

Diante desse cenário, que passa a exigir dos serviços de saúde respostas mais ágeis 

aos riscos e emergências em Saúde Pública, o Centro de Informações Estratégicas em 

Vigilância em Saúde do Recife (Cievs Recife) realiza diariamente mineração de rumores e 

notícias de surtos, epidemias e eventos que possam caracterizar um risco ou emergência em 

saúde pública, através da captação oportuna nos principais meios de comunicação. 

O objetivo é divulgar e atualizar os profissionais e gestores da saúde sobre a 

ocorrência de eventos relacionados às emergências em saúde pública no município e em 

outras localidades. 
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MARINGÁ CONCENTRA A MAIOR PARTE DOS CASOS CONFIRMADOS DE DENGUE 

 11 de outubro 2017 às 7:23 

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) recebeu 914 notificações de casos de dengue nas 
últimas duas semanas. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira (10). 
Entre 26 de setembro e 10 de outubro, os casos confirmados de dengue no estado foram de 48 para 
71. 

Dos 23 novos casos, 14 foram registrados em Maringá, que, com 31 casos confirmados, está 
entre as cidades com maior número de registros da doença, ficando à frente de Foz do Iguaçu (10) e 
Toledo (3). Os municípios com maior número de casos suspeitos são Londrina (515), Foz do Iguaçu 
(323) e Maringá (303). 

O número total de casos suspeitos e confirmados é referente ao período que teve início 
em 1º de agosto, data que marca o começo da temporada 2017/2018. Nesta temporada, já foram 
registrados 2.625 notificações e 71 casos confirmados – 65 deles autóctones, ou seja, contraídos na 
região onde reside o paciente, e 6 são considerados importados. Não há mortes por dengue 
confirmadas neste ano. 180 municípios têm casos notificados e 24 têm casos confirmados da doença 
até agora. 19 cidades têm casos autóctones. 

A dengue é transmitida pelo mosquito o Aedes aegypti, que se reproduz com mais frequência 
no verão. Para combater a doença, a população deve eliminar focos de água parada – onde o 
mosquito costuma colocar seus ovos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://paranaportal.uol.com.br/cidades/459-boletim-dengue-maringa-maior-numero/
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SURTO DE BARBEIROS ASSUSTA MORADORES DO BAIRRO DE CAVALEIRO 
Atualizado em 12. 10. 2017, às 14:35 

 

 http://tvjornal.ne10.uol.com.br/noticia/ultimas/2017/10/10/surto-de-barbeiros-assusta-
moradores-do-bairro-de-cavaleiro-34295.php  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tvjornal.ne10.uol.com.br/noticia/ultimas/2017/10/10/surto-de-barbeiros-assusta-moradores-do-bairro-de-cavaleiro-34295.php
http://tvjornal.ne10.uol.com.br/noticia/ultimas/2017/10/10/surto-de-barbeiros-assusta-moradores-do-bairro-de-cavaleiro-34295.php
http://tvjornal.ne10.uol.com.br/noticia/ultimas/2017/10/10/surto-de-barbeiros-assusta-moradores-do-bairro-de-cavaleiro-34295.php
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JUIZ INTERDITA CADEIA EM QUIXADÁ APÓS OCORRÊNCIA DE MENINGITE EM PRESO 
10/10/2017  às 19:27 
 

O juiz Welithon Alves de Mesquita, titular da 1ª Vara da Comarca de Quixadá, interditou 
parcialmente, nesta terça-feira (10), a Cadeia Pública do município, após um dos presos ser 
diagnosticado com meningite. Também proibiu a entrada de novos detentos, bem como de outras 
pessoas no local. Após apresentar os sintomas da doença, o preso recebeu atendimento na UPA do 
município e, em seguida, foi encaminhado ao Hospital São José, em Fortaleza, onde o diagnóstico foi 
confirmado. 

O juiz explicou que a determinação se deu “em respeito à dignidade da pessoa humana e à 
tutela da saúde pública, visando a conter a disseminação dessa grave doença”. Também acrescentou 
que os apenados em regime semiaberto “deverão se recolher em sua residência, inicialmente, até o 
dia 16, o que pode ser prorrogado, a depender das circunstâncias verificadas”. Em 2015, um detento 
havia sido diagnosticado com a doença na mesma cadeia. 

 

Não contagiosa 

A Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa) informou que exames laboratoriais realizados no 
Hospital São José provaram que o caso do preso “não se configura como meningite meningocócica 
[uma forma mais grave e contagiosa da doença] conforme resultado laboratorial (bacterioscopia) 
que confirma o caso para outra bactéria”. 

O parecer diz, ainda, que “nenhuma medida profilática [ação para conter o contágio da 
doença] relacionada à ocorrência desse caso deve ser deflagrada, por não haver possibilidade de 
disseminação da doença (meningite meningocócica)”. 

As secretarias de Saúde do Município e do Estado foram notificadas a enviar equipes de 
saúde e de endemias para a Cadeia Pública local, bem como a fornecer medicamentos e vacinas aos 
presos, aos agentes penitenciários, aos servidores do Fórum Desembargador Avelar Rocha e do 
Juizado Especial Cível e Criminal do Município. 

  

 

http://www.folhamt.com.br/artigo/228747/Juiz-interdita-cadeia-em-Quixada-apos-ocorrencia-de-meningite-em-preso
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DUAS VACINAS EXPERIMENTAIS CONTRA EBOLA SE MOSTRAM PROMISSORAS 
 
11/10/2017 20h16min 
 

Duas vacinas experimentais contra o vírus Ebola se mostraram promissoras para proteger 
contra a febre hemorrágica durante pelo menos um ano, revela um grande ensaio clínico publicado 
nesta quarta-feira. 

O estudo publicado na revista médica New England Journal of Medicine é o primeiro 
relatório completo de um esforço em larga escala para testar o que poderia ser a primeira vacina 
contra o Ebola. 

O surto desse vírus altamente contagioso causou a morte de mais de 11.000 pessoas, 
principalmente na Libéria, Guiné e Serra Leoa, enquanto se propagava pelo Oeste da África do final 
de 2013 até 2016. 

O estudo de fase II envolveu 1.500 pessoas em Monróvia, na Libéria. Os participantes foram 
aleatoriamente designados para receber uma das duas vacinas que estão sendo testadas ou um 
placebo. 

O teste envolveu a favorita rVSV-ZEBOV, inicialmente desenvolvida por cientistas do governo 
canadense e agora licenciada para a Merck, a Sharp e a Dohme Corporation, e a cAd3-EBOZ, criada 
pelo Centro de Pesquisa de Vacinas do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas americano 
(NIAID) e pela GlaxoSmithKline. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2017/10/11/interna_internacional,907953/duas-vacinas-experimentais-contra-ebola-se-mostram
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PORTO ALEGRE REGISTRA QUARTA MORTE POR LEISHMANIOSE VISCERAL EM UM ANO 
Atualizada em 12/10/2017 - 14h56min 

Internada desde o início de setembro, uma menina de dois anos e oito meses morreu no dia 1º de 
outubro, no Hospital de Clínicas, com diagnóstico de leishmaniose. A informação foi confirmada pela 
prefeitura de Porto Alegre na noite de quarta-feira. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 
apesar de estar há cerca de um mês internada, a criança só teve o quadro de leishmaniose visceral 
constatado no fim de setembro. É a quarta vítima fatal da doença desde setembro de 2016. 

Desde julho, a menina também passava por tratamento oncológico, sendo submetida a 
procedimentos como quimioterapia. Na UTI pediátrica, ao passar por biópsia de medula, foi notada a 
presença de estruturas compatíveis com o vírus de leishmania. Outra análise, realizada no Laboratório 
Central do Estado, deu resultado positivo para imunofluorescência. 

No Morro da Embratel, região onde a menina residia, a prefeitura intensificou o trabalho da 
equipe de Vigilância em Saúde da SMS. Para prevenir a proliferação do mosquito palha, transmissor do 
vírus, mais de 40 toneladas de lixo foram removidas nas imediações da residência da família da menina, 
além da aplicação de inseticidas na área externa e interna. 

Equipes da prefeitura realizam capacitações, com profissionais de saúde de unidades da Gerência 
Distrital de Saúde Glória Cruzeiro Cristal (GD/SMS), que abrange cerca de 50% das áreas considerados de 
risco para transmissão de leishmaniose na Capital. Para novembro, com a expectativa da melhora 
climática, a prefeitura pretende iniciar ações de orientação para profissionais de serviços de emergência e 
pronto atendimentos, onde serão apresentadas áreas de risco para a transmissão da doença em Porto 
Alegre. 

Desde setembro do ano passado, cinco casos de leishmaniose foram diagnosticados na Capital. 
Quatro mortes foram registradas e apenas uma criança, que teve diagnóstico precoce, conseguiu ter o 
tratamento eficaz a tempo. Outras três suspeitas do vírus estão sendo em investigação, segundo a 
prefeitura. 

 

 

 

 

 

 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/saude/noticia/2017/10/porto-alegre-registra-quarta-morte-por-leishmaniose-visceral-em-um-ano-cj8orip0503iq01mq11z15h5a.html
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CASOS DE MALÁRIA VOLTAM A CRESCER NO BRASIL, DIZ MINISTÉRIO DA SAÚDE 

13.10.2017 | 00h30 
 

O número de casos de malária voltou a crescer de forma preocupante no país, depois de anos de 
queda. Os dados são do Ministério da Saúde. Segundo a pasta, até julho deste ano, 88 757 pacientes foram 
contabilizados com a doença, 28% a mais do que o registrado no mesmo período de 2016. 
Especialistas atribuem o aumento a uma piora na organização do sistema de prevenção e combate à 
doença. No último ano, a área do Ministério da Saúde que atuava nesse sentido sofreu profundas 
alterações - entre elas, a fusão do departamento de malária com o de dengue e a substituição de técnicos. 
  

A pasta atribui a expansão da malária às condições climáticas e ao próprio ciclo da doença. O 
professor da Universidade de Brasília, Pedro Tauil, no entanto, discorda desse argumento. 
"Não houve uma mudança significativa do clima no último ano que explicasse esse avanço", disse ele, que 
acompanha há anos as estratégias de prevenção à doença. "Além disso, o País assistiu nos últimos anos a 
uma queda constante de casos da malária", completou. 
Para o professor, a redução de casos identificada até 2016 afasta a hipótese de que o aumento atual esteja 
associado a um eventual ciclo da doença. "O que ocorreu foi uma perda do prestígio político desse tema." 
  

O Pará foi o Estado que assistiu ao maior avanço da malária no último ano. O número de casos 
mais do que dobrou em relação ao ano passado. Até julho, foram contabilizados 14.904 pacientes com a 
infecção. No Amazonas, a expansão também foi muito expressiva. Até julho, foram 39.558 casos, 43% a 
mais do que no mesmo período do ano anterior. 
  

"O fato preocupa bastante. A malária estava em constante declínio, o sistema estava 
relativamente organizado, os municípios trabalhavam de forma adequada", afirmou o professor da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), Marcos Boulos. 
  

Para o professor da FMUSP, um dos sinais da perda de espaço do combate à malária no Ministério 
da Saúde é a desativação do comitê assessor, um grupo de especialistas que tradicionalmente é convocado 
para discutir a situação da doença no país. Neste ano, o grupo completo não se reuniu nenhuma vez. 
Apenas o subcomitê, se reuniu uma vez para discutir tratamentos. "O assunto não faz mais parte da 
rotina", disse. Ele citou ainda algumas mudanças da equipe "não técnicas, mas políticas", que acabaram 
influenciando negativamente as ações de combate à malária. 

 
A meta do ministério era eliminar a transmissão de uma das formas da doença, provocada pelo 

protozoário Plasmodium falciparum, o mais rapidamente possível. A corrida contra o relógio se explica. Na 
Ásia, o plasmódio já desenvolveu resistência ao medicamento usado para tratar a doença. 
  

"É uma questão de tempo. Isso também vai chegar ao Brasil, o que vai dificultar o tratamento de 
pacientes", observou Tauil. "O que desejávamos era evitar que isso ocorresse eliminar a transmissão no 
Brasil antes da chegada do protozoário resistente” 
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Boulos avaliou que a retomada do avanço da doença no país torna ainda mais distante o controle. 

"É pior do que apenas recuperar o que foi perdido. A retomada de casos traz um desânimo para 
população, o que tornam a implementação de medidas de prevenção mais difíceis do que nas primeiras 
tentativas." 
O professor da FMUSP afirmou que a melhor forma de se evitar o avanço da doença é diagnosticar e 
ofertar tratamento para o paciente o mais rapidamente possível. 
  

A malária é transmitida pela picada do mosquito anopheles infectado pelo plasmódio. "Se o 
mosquito não está infectado, o ciclo se rompe. Daí a importância de se diagnosticar e tratar de forma 
rápida" completou Tauil, da UnB. Tauil também afirma ser importante o uso de mosquiteiros impregnados 
com inseticida, além da aplicação de inseticida nas paredes das casas. 
  

Em nota, o Ministério da Saúde informou haver 3.700 postos de notificação para diagnóstico e 
tratamento da malária. De acordo com a pasta, 64% dos pacientes recebem o diagnóstico e o tratamento 
em até 48 horas do início dos sintomas, o que evita a gravidade dos casos. A pasta informou ainda que, 
desde 2012, mantém uma equipe de profissionais especialistas da área da saúde em municípios prioritários 
para a malária, para auxiliar as ações locais. Em cinco anos, foram 43 municípios da Amazônia apoiados. 
Eles tiveram uma redução de quase 50% dos casos de malária em seus territórios. 
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PERNAMBUCO REGISTRA 4.145 HOMICÍDIOS ATÉ O MÊS DE SETEMBRO 
Atualizado 13/10/2017 20h09 

Pernambuco registrou 4.145 homicídios de janeiro a setembro deste ano, número 31,5% maior que o 
registrado no mesmo período de 2016, quando foram computados 3.152 assassinatos pela Secretaria de Defesa 
Social (SDS). O balanço foi divulgado pelo governo na noite desta sexta-feira (13). Março e abril foram os meses 
mais violentes deste ano. Foram 551 homicídios em março e 514 mortes em abril. Com 411 crimes contra a 
vida, setembro foi o sexto mês com mais homicídios, um a menos que agosto. 

 
Contudo, só a capital pernambucana apresentou um aumento de 22 homicídios. Foram 49 em agosto e 

71 em setembro. A Região Metropolitana do Recife permaneceu com 114 crimes contra a vida nos dois meses. 
Já o interior registrou uma diminuição: foram 249 assassinatos em agosto e 226 em setembro. 

 
Segundo a SDS, das 411 pessoas assassinadas em setembro, 57% tinham relação com o tráfico de 

drogas e outras atividades criminais, sendo mortas pela própria criminalidade; 16% resultaram de conflitos na 
comunidade, 3% foram latrocínio, 1% conflitos familiares e 1% foram feminicídio 
Ao longo de todo o ano de 2016, foram registrados 4.479 homicídios. O levantamento feito pelo G1 em agosto 
deste ano mostra as dificuldades enfrentadas pelo "Pacto Pela Vida", política pública lançada em 2007 para 
cumprir uma meta de redução de 12% das mortes a cada ano e que não vem sendo cumprida nos últimos 
meses. Só em setembro, 2.111 pessoas foram autuadas em flagrante e 421 por ato infracional. Foram 
cumpridos, ainda, 541 de prisão. Ao todo, a polícia apreendeu 507 armas e realizou 391 ações de combate ao 
tráfico de drogas. 
 

 

https://g1.globo.com/pernambuco/noticia/pernambuco-registra-4145-homicidios-ate-o-mes-de-setembro.ghtml
https://g1.globo.com/pernambuco/noticia/com-80-armas-de-fogo-lideram-estatisticas-de-homicidios-e-poem-em-xeque-seguranca-em-pe.ghtml
https://g1.globo.com/pernambuco/noticia/com-80-armas-de-fogo-lideram-estatisticas-de-homicidios-e-poem-em-xeque-seguranca-em-pe.ghtml

